cultuur

Innovatie
Yellow
Blue
Voorspel
Baarheid
Kennis
verbinden

In zijn oorspronkelijke vorm bestaat een organisatie
uit een groep mensen met een gezamenlijk doel, die
elkaar goed kennen en in dezelfde ruimte met
elkaar samenwerken.
Deze fysieke vorm van interactie en samenwerken
zien we – met ontwikkelingen als Het Nieuwe
Werken en het gebruik van online samenwerkingstoepassingen ‒ steeds meer verdwijnen. Dat maakt
innovatie, vernieuwing en het oplossen van
problemen lastiger.

Het corporate brain, bestaande
uit alle in de organisatie
aanwezige kennis en informatie
en de verbindingen hiertussen,
maakt kennis en informatie
weer bereikbaar en daarmee
bruikbaar, onafhankelijk van
tijd, plaats en persoon.
We kunnen er makkelijker door
communiceren en informatie
opdoen die anderen hebben
gedeeld en verzameld, zonder te
weten of het ooit nog eens van
nut zou zijn.

De meeste organisaties zijn bijna fabrieksmatig
ingericht op voorspelbaarheid, het beheersen van
processen en de controle daarop.
Zulke organisaties zijn ‒ in termen van het
yellow&blue model van e-office ‒ sterk blauw
gekleurd. Hun medewerkers zijn getraind om
risico's te vermijden en zich aan regels en
procedures te houden.
Dat is prima: blauwe processen zijn handig en
noodzakelijk om omzet te maken en geld te
verdienen.

Maar een blauwe organisatie werkt niet
goed als je in wilt spelen op
onvoorspelbaarheid, op veranderingen in
de markt, op klanten die eigenlijk niet zo
goed weten wat ze willen.
Vernieuwing
en
innovatie,
nieuwe
producten en diensten, oplossingen voor
problemen van de organisatie zelf: ze
vragen allemaal om creativiteit en
vindingrijkheid. Dat bereik je alleen als je
mensen de ruimte geeft en je optimaal
gebruik maakt van hun kracht om te
creëren.
Daarom heb je ‒ naast de blauwe kant van
je organisatie ‒ behoefte aan het geel
gekleurde deel van het yellow&blue model.
Het is deze combinatie die maakt dat we
kunnen overleven en blijvend succesvol zijn.

Door de blauwe zee van regels en procedures benutten we
ons corporate brain helaas nog veel te weinig. Innovatie en
vernieuwing zijn de verantwoordelijkheid van een beperkte
groep mensen van de afdeling R&D, terwijl iedereen een
bepaalde mate van creativiteit in zich heeft.
Medewerkers durven zich echter alleen creatief en
kwetsbaar op te stellen als zij het goede voorbeeld krijgen en
worden uitgedaagd om met afwijkende ideeën te komen.
Met de bestaande bemanning iets nieuws creëren vraagt dus
om vertrouwen, iets wat bij een blauwe organisaties lang
niet altijd bovenaan staat.
Door mensen de ruimte te geven, gebruik te maken van hun
denk- en luisterend vermogen en door partners en klanten
te betrekken bij de creativiteit, kunnen nieuwe kansen en
nieuwe markten worden aangeboord.

Er zijn twee stappen nodig om beter gebruik te gaan maken van ons corporate brain: we moeten ervoor zorgen dat het
corporate brain gaat leven en dat het gaat opleveren.

De eerste stap is dat mensen elkaar en de
informatie die ze nodig hebben makkelijker
vinden. Dat zij, net als in de oervorm van de
organisatie, weer goed gaan samenwerken en
kennis delen. Niet in dezelfde ruimte, maar
tijd- en plaatsonafhankelijk.
Daarvoor zijn tools nodig, een kennisplatform
dat helpt om kennis in informatie om te zetten
en verbindingen te leggen tussen die
informatie en de mensen die er wat aan
hebben. Niet alleen binnen de eigen
organisatie, maar ook samen met klanten en
leveranciers.
Belangrijk voor een goed functionerend
corporate brain is dat iedereen begrijpt hoe
het werkt, zijn werkwijze daarop aanpast, zijn
mening durft te geven, leert te creëren en te
delen, en verbindingen kan leggen binnen en
buiten de organisatie. Daarvoor is het nodig
medewerkers uit te dagen, te helpen en te
coachen.

Een kennisplatform is een goede basis,
maar er is meer nodig om ervoor te zorgen
dat het corporate brain iets gaat
opleveren.
Resultaten kunnen financieel van aard zijn,
zoals omzet en winst, maar ook: andere
producten en diensten, nieuwe markten,
een hogere klanttevredenheid, een nog
effectievere organisatie en een lagere
CO2-uitstoot.
Om zulke resultaten te bereiken moeten
op het hoogste, strategische niveau
concrete doelstellingen worden ingevoerd
en andere, hierbij passende, systemen en
beloningen.

Bij deze cultuurverandering gaat het er niet om de
hele organisatie geel te maken. Kennis en
informatie vastleggen en goed vindbaar en
toegankelijk maken is eigenlijk heel blauw. Blauw
is zelfs onmisbaar: om creatief te kunnen zijn, is
ook een zekere mate van structuur nodig.
Het gaat om de juiste mix van vertrouwen en
controle, van creativiteit en proces, van yellow en
blue. Dan gaat het corporate brain veel opleveren.

Voor ieder probleem bestaat ergens al
een oplossing. Misschien niet in één
hoofd, maar dan wel in de combinatie
van al die hoofden in de organisatie.
Het verbinden van alle breinen in een
corporate brain maakt het mogelijk om
oplossingen te vinden vanuit andere
invalshoeken.
Dan is het alleen nog een kwestie van
connecting the dots.

